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Steun Sempre Sereno

Vanaf 1 april staan wij, muziekvereniging Sempre Sereno, centraal voor de statiegeld actie van Coop Koetsier
in Ruinerwold.
Wat houdt dit in? Elke klant die lege flessen/kratten komt
inleveren kan het statiegeld doneren aan de muziekvereniging. De laatste paar jaar heeft de vereniging het
niet echt makkelijk gehad. Zoals iedereen weet is onze
fanfare helaas opgeheven, waardoor de leden van de
malletband er nu alleen voor staat als onderdeel van de
club en dat is niet altijd makkelijk. Maar we doen er alles
aan om de club gezond te houden. Ook is corona een
tegenslag voor ons geweest waardoor wij genoodzaakt
waren het afgelopen jaar alles af te lassen, wat dit jaar
ook helaas nodig is. Ga in de maanden april, mei en juni
boodschappen doen bij Coop Koetsier in Ruinerwold en
doneer uw statiegeld! Aan het eind van de actie wordt
het opgehaalde bedrag verdubbeld door de Coop. Dit
bedrag komt ten goede aan het aanschaffen van lichtgewicht instrumenten zodat we ook weer veel vaker straat
optredens kunnen geven.
Wij zijn uw hulp extra hard nodig!
Ik zeg, doneren maar

Groundhog day
Vorig jaar rondom deze tijd zat ik in de VS om een begin
te maken met een opleiding voor een geheel nieuw
“vliegtuig” (lees immense drone). Na aankomst in New
York state brak de pleuris uit waardoor een vroegtijdige
terugkomst hoger op de lijst stond dan starten met het
nieuwe avontuur. Schrikbarende beelden op de tv van
koelwagens met lijken en massagraven deden een onwerkelijk beeld oproepen. Covid-19 en “de man met de
zeis” sloegen hier ongenadig hard om zich heen, de rest
is geschiedenis. 1 jaar na dato is het weer zover, de plicht
roept en we maken ons weer op voor een lange reis naar
“The States”. Een testje hier en een testje daar, een lijstje
zus en een lijstje zo, heen en weer bellen met diverse
instanties, mailen over en weer, wachten op antwoorden
en dan weer overnieuw beginnen. De terugkeer had heel
wat voeten in de besneeuwde aarde. Vanaf Schiphol
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naar JFK airport (8 uur vliegen) en dan 3 uur wachten
voor de overstap naar de eindbestemming Syracuse
(nog eens 1,5 uur). De voorgenomen landing op Syracuse
ging echter niet van een leien dakje, na 2 pogingen werd
besloten om weer terug te vliegen naar JFK. Wachten op
info vanuit de cockpit was de enigste optie. Een uurtje
later werd besloten om een nieuwe poging te wagen met
positief resultaat. Ver na middernacht en 24 uur onafgebroken op de been met (te) weinig eten en drinken kon
het bedje opgezocht worden. En dan begint het feest
weer opnieuw net zoals in de film Groundhog day. Dit is
een folkloristische feestdag in Amerika en Canada. Op 2
februari wordt gevierd dat de bosmarmot ontwaakt uit
zijn winterslaap en tevoorschijn komt. Op basis van zijn
eigen schaduw kan hij bepalen wanneer het einde v/d
winterperiode is. Als hij zijn eigen schaduw niet ziet dan
is het einde in zicht. In deze film speelt Bill Murray een
briljante rol. Hij moet ieder jaar, tot vervelens toe, verslag doen van deze feestelijkheden. Op een avond raakt
hij verzeild in een sneeuwstorm en zoekt zijn onderkomen in een dorp. Als hij de volgende dag wakker wordt
hoort hij exact dezelfde muziek en grappen en grollen
als het jaar daarvoor op de radio. Ook verloopt vanaf nu
ieder dag hetzelfde als de dag ervoor. Hetzelfde is hier
ook zo’n beetje aan de hand. Weer in quarantaine, weer
op de kamer blijven, weer eten bestellen, weer eindeloos
bellen met de receptie, weer eindeloos de overdreven en
schreeuwerige reclame aanhoren op de amerikaanse tv,
weer uitleggen dat de douche niet goed is, weer uitleggen dat je de documentaire “Voyeur” echt moet gaan
zien op Netflix over een man die een Motel opkoopt en
een gluurruimte aanlegt boven iedere kamer en dingen
ziet die je beter niet wilt zien maar soms ook weer wel….
Een journalist die dit uit de doeken deed in The New York
times werd voor even een wereldster en kwam ongewild
in de problemen. Voorlopig dus nog even uitzitten op de
kamer en van het uitzicht genieten vanachter de tralies.
Aldus de zwervende Patrijs

Volgend nummer
verschijnt
7 april 2021

Kopij inleveren voor vrijdag 2 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜ 27 maart
➜➜ 30 maart
➜➜ 13 april
➜➜ 20 april
➜➜ 29 mei
➜➜ 31 juli

Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde

Nei locht
Eindelijk, nao maonden van regen, kolde, wiend, aovondklokke, zwaore wolken en duustere dagen is daor
het locht, dat lichter lek.
Dat locht van de zunne, die al markbaar meer kracht hef.
Dat locht, dat oe het veurjaor lat vulen tot diepe in oen
botten.
Het veurjaor roek ik, zie ik ok. Kiek mar: nakende wiefies
en bluiende tielozen. Ok het grös is gruner en al wat
egruid. De grösmeier hef zien eerste rondtie emaakt en
ik zeie bloemenzaod veur de bijgies.

Tuinkring

De locht is vol belofte, ik preufe de verwachting, het neie
leven. Het is asof ik iniene vol egeuten wörd mit een neie
kracht, neie energie, neie moed. Asof de winterkreukels
glad streken bint en de winterwolken van mij ofglieren.
De grieze locht is veraanderd in een helderblauw uutspaansel mit witte schaopewolkies.

2021 een nieuw jaar! Wij hebben leuke ideeën voor het
komende jaar!
Dit jaar wordt de contributie door de huidige coronamaatregelen niet aan deur opgehaald! Wij willen onze leden
vragen de contributie aan ons over te maken.
€ 8,00 o.v.v. uw naam en adres op rekening NL11RABO
0153 7458 27 t.n.v. Tuinkring Ruinerwold.
De ledenpasjes worden na betaling bij de volgende
nieuwsbrief verspreid.

Ok de bomen bereiden zich veur op het feest: dikke
kestanjeknoppen staot op uutbarsten, net as de knoppen van de tulpenboom.
De forsythia spiegelt het gele van de zunne uutbundig.
De veugels laoten in bliede toonaarden van zich heuren,
zingt mekare toe en lokken heur geliefden mit zachte
takkies en plukkies mos.
Wij drinken dit neie locht mit volle teugen en klinken op
de liefde.

Alvast bedankt, Bestuur Tuinkring Ruinerwold.

© Gerdina, www.gerdina.nl

Eindelijk winter
Het begon met een paar fikse sneeuwbuien en de vrees
was dan ook dat er bij vorst van een goede ijsvloer geen
sprake kon zijn.
Op dinsdagmorgen ging het bestuur toch maar schouwen, en het viel geweldig mee. Voelde iets ribbelig, maar
bij aanhoudende vorst viel er goed op te schaatsen.
Woensdagmorgen gaan we opnieuw schouwen en kunnen we besluiten om de ijsdikte te meten. We meten 7 a 8
cm. We gaan de baan uitzetten en informeren de basisscholen dat de baan ‘s middags voor de jeugd open gaat.
‘ s avonds is openstelling nog niet verantwoord.
Donderdags besluiten we om de baan in blokken van
twee uur voor onze leden open te stellen tot een max van
150 personen( incl.jeugd) per blok. Hiermee voldoen we
aan alle voorschriften. Een 1 richtingsroute is ook onderdeel van de voorschriften. Het is een succes. De baan
blijft open tot zondagavond 20.15 uur.
We verwelkomen +/- 600 leden en schrijven +/- 100
nieuwe leden in. Ook diverse leden uit Meppel; Zuidwolde; Koekange en Ruinen. Ruinerwold was de eerste baan
in de regio die leden kon toelaten.
Het bestuur heeft louter positieve reacties ontvangen en
kijkt dan ookzeer tevreden terug op deze fantastische
winter periode.

Beurtbalkies bij de COOP
Ook bij Coop Koetsier in Runerwold liggen momenteel ,,
beurtbalkies” mit Drèentse teksten er op. Dreuge worst
niet vergeten. Wij bint bliede mit oe. Hier kuj Drents
praoten.
Dit is een actie van Het Huus van de Taol.
In veule supermarkten in Drenthe liggen deze ,,beurtbalkies”. Ook Sietze Koetsier verleende spontaan zijn
mitwarking. Wij verkoopt streekproducten maor de
streektaol is oens ook niet vrömd.
Reinder Smit streektaolvrijwilliger overhandigde de
,,beurtbalkies”.

BELANGRIJKE INFO
Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten:
0900-1120112

“ Dit is zeer
waardevolle
informatie ”

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren:
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577
Gemeente De Wolden: 0528-378200
of 140528
Website: www.dewolden.nl
E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

De gehele tuinbemesting is er weer,
Strooisel
o.a. kalk,
kunstmest, potgrond
(ook voor uw huisdieren)
het hele jaar door
CompostNieuw
- championnemest plospan pelletkorrel
koemest - kippenmestkorrel

Kerkdiensten 28 maart 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds.
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge

Kerkdiensten 4 april 2021 Pasen

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds.
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen
Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://dekapelruinerwold.com/preken/)

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

Voor
onder
deofschoenen
graszaad:
doorzaai
vernieuwen

Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

Diervoeders
Strooizout - zeer scherpe aanbieding
strooisel
		
landbouwplastic

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Uitgebreid assortiment diervoeders:
- Hondenbrokken
- Kippenvoer
		
Plosplanpalletkorrel
- Kattenbrokken
- Paardenbrokken
- Konijnenvoer
- Schapenbrokken
www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

Informatie van de Eiken
processierups Bestrijding
Er is een initiatiefgroep opgestart met het doel de
processierups in ons dorp op een natuurlijke wijze te
bestrijden. Dit mede door uitkomsten van de enquête
van dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen.
Het gemeentelijk beleid is gericht op natuurlijke bestrijding met organisatie op lokaal niveau. Hierbij is een
uitgangspunt dat burgers de werkzaamheden zelf ter
hand nemen. De gemeente De Wolden heeft daarnaast
ondersteuningsafspraken gemaakt met het Landschapsbeheer Drenthe.
Inmiddels heeft de werkgroep in oprichting al een
aantal zaken kunnen organiseren. De tijd dringt want
het broedseizoen van de koolmees is aanstaande. En
ook het jaargetijde waarin de eikenprocessierups voor
problemen zorgt.
• Voorlopig bestaat de werkgroep uit 4 leden.
• De werkgroep wordt op de achtergrond  ondersteund
bij een aantal specifieke taken.
• Natuurlijke bestrijding is een keuze die aansluit bij het
gemeentelijk beleid.
• De initiatiefgroep werkt onder verantwoordelijkheid
van dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen.
• Zorgboerderij De Larijhoeve heeft 70 mezen kasten
gemaakt en stelt deze gratis ter beschikking. We kunnen ook beschikken over kasten van Landschapsbeheer
Drenthe.

• De gemeente en Landschapsbeheer Drenthe zijn inmiddels actief betrokken. Binnenkort is er een overleg met
de regionaal coördinator van het Landschapsbeheer
Drenthe en worden verdere mogelijkheden onderzocht.
• Er gaat een inventarisatie plaatsvinden van concentraties Eikenprocessierupsnesten en waar reeds de
mezenkasten hangen.
• Ook kan door inwoners worden aangegeven op welke
locaties kasten gewenst zijn.
• Er wordt een nieuwsbrief uitgebracht met basisinformatie over het hoe, wat en waarom van de mezenkasten.
• Het laten zaaien van bloemenmengsels in stroken, door
de gemeente aangewezen, behoort tot de mogelijkheden.
• Maar eerst de mezenkasten of vleermuiskasten plaatsen.
• Wie bij wil dragen of meer informatie wenst kan contact
opnemen met een van de werkgroepsleden:
o Geert Remmelts
(06 41511106)
o Paul van Os
(06-22004592)
o Roelof Kuijer
(06 12893240)
o Jannes Kuik
(06-53258885)
Dit is ook iets waar we als bewoners door gezamenlijke
inzet hopelijk tot positieve resultaten voor de toekomst
en de leefomgeving kunnen komen.
Heeft u ideeën waar een mezenkast zou moeten hangen
of andere suggesties dan kunt u dat ook doorgeven.
Werkgroep Eikenprocessierups Bestrijding.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?
In verband met de
coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

Annie van Dijk

Bedankt

Bedankt voor alle kaarten en attenties bij thuiskomst.
Bezoek graag op afspraak.

Pasen met de Woldklimmers!

Bedankt
Wat hadden we gehoopt om samen met alle kinderen
samen een palmpaasstok te kunnen versieren! Helaas is
het nog niet mogelijk om met elkaar een optocht te lopen
en deze activiteit te organiseren. Maar de paashaas heeft
ons een leuk bericht gestuurd!
Hij heeft laten weten dat hij vanaf zondag 28 maart letters
verstopt in de 9 speeltuinen van Ruinerwold. Help jij ze mee
zoeken? Van alle 9 letters kun je een woord maken. Mail
dit woord uiterlijk 4 april naar dewoldklimmers@hotmail.
com en wie weet win jij een leuke prijs. Houd alsjeblieft de
coronaregels in acht tijdens het zoeken.
Maar er is meer!
In deze editie van op ’t wold vind je een kleurplaat.
We verloten onder alle inzendingen maar liefst 5 prijzen!
Lever de kleurplaat uiterlijk 1 april in, aan Vorenwolde 8
in de speciale ‘Paashaas Brievenbus’. Wie weet komen we
3 april een prijs bij je thuis brengen!
Ben je nog geen lid van de Woldklimmers en vind je het
wel belangrijk dat de speeltuinen behouden blijven in Ruinerwold? Vul dan het lidmaatschapsformulier in, met jou
bijdrage steun je de speeltuinvereniging! Alvast bedankt!
Veel plezier met kleuren en zoeken!
Voor meer informatie kun je kijken op de Facebookpagina van De Woldklimmers!

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn
ziek zijn.
Hartelijk dank, ook namens Koop.

Dinie Nijstad

LIDMAATSCHAPSFORMULIER De Woldklimmers

Naam.................................................................................................................... Dhr/Mevr

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………………………… Plaats: ……………………………………………………………………………………………

Aantal gezinsleden: …………

E-mail: …………………………………………………………………………………………Telefoonnummer: ……………………………
Geboortedatum: ………/………/………

Naam gezinslid 2 (indien van toepassing): …………………………………………………………………………………………
geslacht: m/v geboortedatum: …………/…………/……………

Naam gezinslid 3 (indien van toepassing): …………………………………………………………………………………………
geslacht: m/v geboortedatum: …………/…………/…………

Naam gezinslid 4 (indien van toepassing): …………………………………………………………………………………………
geslacht: m/v geboortedatum: …………/…………/…………

Naam gezinslid 5 (indien van toepassing): …………………………………………………………………………………………
geslacht: m/v geboortedatum: …………/…………/…………

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Speeltuinvereniging De
Woldklimmers om, tot wederopzegging, met ingang van het volgende verenigingsjaar, jaarlijks in
januari, het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven. Het contributiebedrag wordt
jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld en is momenteel 15 euro per jaar per gezin.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden. Het contributiebedrag voor het lopende verenigingsjaar vragen wij u, na bevestiging
van aanmelding, binnen 4 weken aan ons over te maken. In deze bevestiging ontvangt u o.a. ook
het kenmerk van de machtiging waarmee wij zullen gaan incasseren.

Datum: …………/…………/………… Handtekening:……………………………………………………………………………………………

Mijn ibannummer is: ……………………………………………………………………… Plaats: ……………………………………………………

Met uw steun gaan we ervoor zorgen dat de speeltuinen van Ruinerwold goed onderhouden worden.

Buitenhof 7

IBAN: NL18RABO0143464477

ID-nummer: NL17ZZZ011316120000

0522-247160 / 06-12209683

Speeltuinvereniging de Woldklimmers

dewoldklimmers@hotmail.com

7961 DJ RUINERWOLD

Bent u ook van mening dat het belangrijk is voor onze kinderen dat de
speeltuinen in ons dorp blijven bestaan en wilt u uw steentje bijdragen?
Word dan lid van De Woldklimmers!
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!!!

Coop S.Koetsier&Medewerkers
www.coop.nl/ruinerwold
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 20maart

Telefoon: 0522-239111
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

Websites
Webshops
Online marketing
Domeinnamen
Webhosting
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

Meer informatie
www.lensenschilders.nl
tel: 0522-26 26 44
info@lensenschilders.nl

Adres: …………………………………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………

Naam: …………………………………………………………………………… Leeftijd: ……………

Doe mee met de Paas Kleurwedstrijd van de Woldklimmers! Stop deze kleurplaat uiterlijk 1 april in de speciale brievenbus aan Vorenwolde 8.
Wie weet komen we zaterdag 3 april een leuke prijs bij je thuis brengen! Veel succes!

